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‘बफन नालाचा भुरगा’  
             – रेखक : इदयीव ळाश.  

        आऩल्मा नालाच्मा ळोधात अवरेल्मा एका छोट्मा 
भुराची शी गोष्ट आशे. तो ळोध घेतो तेव्शा   त्मारा आऩरे नाल 

तय मभऱतेच, ऩण आऩरे जुने स्लप्न टाकून नले अदु्भत स्लप्नशी 
त्मारा मभऱते. 
    रेखक इद्रीव ळाश माांनी रशान भुराांवाठी मरहशरेल्मा वचचत्र 

कथा भामरकाांऩैकी शी एक कथा आशे.भध्मऩूलव आणण भध्म 

आमळमातीर आख्मान ऩयांऩयेतीर शजायो लऴाांऩूलीच्मा मा गोष्टी 
आशेत.रेखकाने ३० लऴाांशूनशी अचधक काऱ भौणखक आणण 

मरणखत स्रोताांभापव त मा गोष्टी गोऱा केल्मा आणण आजच्मा फार 

लाचकाांवाठी त्मा मरहशल्मा. जीलनाच्मा / स्लप्नऩूतीच्मा 
लाटेलरून चारताना नेशभीच मा कथा लाचकारा भोहशत कयतात. 

मा फोध-कथाांचा भनालय प्रबाल याशतो. 
     शी गोष्ट वुद्धा – ‘धैमव आणण ननश्चमाने लाटचार केरी तय 

आऩरी स्लप्ने वत्मात उतयतात.’- अवा  वांदेळ देते.  
     भोना कॅयोन शी एक ऩुयस्काय वलजेती चचत्रकाय आशे आणण 

त्माांची कथेरा अनुरूऩ वुांदय अळी चचत्र ेशे मा कथा-ऩुस्तकाचे 

प्रभुख फरस्थान आशे.  

 



  कोणे एके काऱी, म्शणजे खूऩ खूऩ लऴावऩूली इथून दयू दयू अळा एका देळात एक भुरगा यशात शोता. त्माचां नाल .. त्मारा नालच नव्शतां. एखाद्मारा नालच नाशी म्शणजे खूऩच वलचचत्र ! नाशी का ? भग तुम्शी नक्कीच वलचायणाय – “ अवां कवां? त्मारा नाल का नव्शतां ?  

 तय .. त्माचां काम झारां  ...  

 

कोणे एके काऱी, म्शणजे खूऩ खूऩ लऴावऩूली इथून 
दयू  अळा एका देळात एक भुरगा यशात शोता.  
त्माचां नाल ... त्मारा नालच नव्शतां. एखाद्मारा 
नालच नाशी म्शणजे खूऩच वलचचत्र ! नाशी का ? 
भग तुम्शी नक्कीच  वलचायार  – “ अवां कवां? 
त्मारा नाल का नव्शतां ?  
 तय .. त्माचां काम झारां  ...  
 



त्माचा जन्भ झारा. त्माचे आई-लडीर त्माच्मावाठी छानवां नाल 
ळोधतच शोते .. आणण त्माच  दयम्मान एक सानी फाफा त्माांच्मा घयी 
आरे. ते म्शणारे, “शा भुरगा खूऩ बाग्मलान आशे. एके हदलळी भी त्मारा 
एक अद्भतु / अरौककक अळी बेट देणाय आशे, ऩण तोऩमांत कृऩा करून 
माचां काशी नाल ठेऊ नका.” 
   त्माचे आई-लडीर म्शणारे, “ ठीक आशे. ऩण मारा माचां नाल कधी 
मभऱेर ?” 
 “ त ेआताच नाशी वाांगू ळकत, ऩण ...” ते सानी फाफा म्शणारे, “..रषात 
ठेला,शा खूऩ बाग्मलान   भुरगा आशे. आणण माचां नाल ठेऊ नका शां !”  
 



… आणण म्शणून त्माचे आई-लडीर त्मारा म्शणामचे 
‘ फेनाभ’!  त्मा देळाच्मा बाऴेत फेनाभ म्शणजे बफन  
नालाचा !  कायण त्मारा काशी नालच नव्शत ेना ! 



    एक हदलव फेनाभ ळेजायीच याशणाऱ्मा मभत्राकडां गेरा. 
तो म्शणारा, “फघ ना, प्रत्मेकारा नाल आशे. भराच काशी 
नाल नाशी. भरा ऩण एक नाल अवालां अवां लाटतां. 
तुझ्माकडां आशे का एखादां नाल? भरा देळीर का ?” तो  
मभत्र म्शणारा, “ भाझ्माकडां एकच नाल आशे – अन्लय – 
आणण ते भाझां नाल आशे.  भरा भाझां नाल ऩाहशजे की! ते 
नाल जय तुरा हदरां तय भग भरा कोणतां नाल ? मळलाम भी 
तुरा नाल हदरांच तय  त्मा फदल्मात तू भरा काम देणाय ? 
तुझ्माकडां तय काशीच नाशी.” 



 “ भाझ्माजलऱ एक स्लप्न आशे. ते 
भरा नकोम. ते भी तुरा देईन.” – 
फेनाभ म्शणारा.  
 “ अये ऩण आऩल्मारा कुठां  ठाऊक 
आशे नाल कवां देतात, आणण एकाचां 
स्लप्न अवां दवुऱ्माकड े कवां  
  ऩाठलामचां ते.” अन्लय म्शणारा. 
 “भरा आशे ठाऊक.” फेनाभ 
म्शणारा,“ चर, आऩण त्मा सानी 
फाफाांकड ेजाऊ आणण त्माांनाच 
वलचारू.” 
  ते सानी फाफा वायां काशी जाणत 
शोतेच, मळलाम वुदैलाने ते काशी पाय 
दयू यशात नव्शत.े  



 “ फवा इथां. भी ऩाशतो भाझ्मा 
जादचू्मा ऩेटाऱ्मात काम आशे ते.” 
सानी फाफा म्शणारे. 
    भुरां नतथांच   अवरेल्मा 
फैठकीलय फवरी.  
   फाफाांनी एक छोटावा ऩेटाया 
उघडरा आणण म्शणारे, “शा आशे 
जादचूा ऩेटाया आणण तो ना, 
लेगलेगळ्मा प्रकायच्मा नालाांनी 
बयरेरा आशे. फघा तय  खयां.”  
 
 
 



    फाफाांनी त्मा ऩेटाऱ्माचां झाकण थोडांवां उघडताच भुराांना ती 
वगऱी नालां ऐकू मेऊ रागरी. नालां, नालां,  आणण नालांच. 
ककतीतयी प्रकायची नालां शोती. नालां आऩरां नाल घेत शोती, 
दवुऱ्माचां नाल घेऊन वाद   घारत शोती. नतथां तय जगातीर 
वलव देळातीर नालां शोती. 
 



 सानी फाफाांनी त्मा ऩेटाऱ्मातीर एक नाल उचररां आणण त ेफेनाभच्मा 
शाती हदरां. आणण .... 
  आणण ते नाल  ऩट्कन त्माच्मा शातालरून, दांडालरून उड्मा भायत 
ननघारां ... खाांद्मालय झोका घेतरा. तेथून ते कानात  मळयरां आणण थेट 
डोक्मात जाऊन फवरां. 
 



 आणण अचानक, त्मा फेनाभच्मा रषात आरां 
की त्माराशी एक नाल आशे ! तो ओयडरा, “ ए.. 
शुमो    ..  शुमो …   भरा ऩण एक नाल आशे. भी 
आशे – ‘शुवैनी’! 
        शुवैनी शे त्माचां नाल शोतां. 
 

अन्लय ओयडरा, “ ऩण भरा एक स्लप्न 
शलमां. शुवनैीनां भरा तवां लचन हदरांम.” 
     “फेटा, जया धीय धय.” सानी फाफा 
म्शणारे.  
  
 



     त्माांनी दवुया एक ऩेटाया घेऊन त्माचां झाकण 
उघडरां आणण म्शटरां, “रोकाांना नको अवरेल्मा  
स्लप्नाांचा शा ऩेटाया आशे. शुवैनी, तुझां  नको 
अवरेरे स्लप्न फाशेय काढण्मावाठी तू तुझ्मा 
डोक्मारा शऱूच एक पटका दे अन ्ते स्लप्न मा 
ऩेटाऱ्मात ठेऊन दे.” 
    शुवैनीने तवांच केरां! आणण खयांच, डोक्मारा 
एक पटका हदल्मालय स्लप्न त्माच्मा शाती आरां. 
त्मानां  आऩरा शात ऩेटाऱ्माच्मा फाजूरा ठेलताच 
ते स्लप्न उडी भारून ऩेटाऱ्मात जाऊन फवरां ! 
  



त्मानांतय सानी फाफाांनी आणखी एक ऩेटाया 
शातात घेतरा, त्माचां झाकण उघडरां आणण 
म्शटरां, “शा ऩेटाया वुांदय, चभत्कारयक 
स्लप्नाांनी बयरेरा आशे.” 
 ती दोन्शी भुरां ऩेटाऱ्मातीर अद्भतु, आणण 
यम्म स्लप्नां  ऩाशण्मात शयखून गेरी. 



अद्भतु, आणण यम्म स्लप्नां  
  



     फाफा म्शणारे, “भी तुम्शा दोघाांनाशी एकेक स्लप्न देणाय आशे. उचरा 
तुम्शारा ऩाहशजे ते स्लप्न.” 
   दोघा भुराांनी आऩाऩरां  स्लप्न शाती घेतरां आणण रगेच .. 
शुवैनीच्मा नालानां केरां अगदी तवांच ..  स्लप्नां उड्मा भायत त्माांच्मा 
शातालरून खाांद्मालय, तेथून कानात आणण भग डोक्मात जाऊन फवरी. 
  
 



  त्मा हदलवानांतय बफन नालाच्मा त्मा 
भरुारा कामभचां नाल मभऱारां  –  
 ‘शुवनैी’ 
 



  आणण ..  शुवनैी  आणण अन्लय मा 
दोघाांकडां  नेशभीच  वुांदय यम्म 
स्लप्नां शोती.  
 

समाप्त  


